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Ασπρόρεμα • Φτέρη • Απιδιά 
Ανηφόρα • Σαμάρι • Μέρσια 
Εκκλησιές • Δροσέλα

Όπως είναι γνωστό από παλιότερες δημο-
σιεύσεις, ο Σύλλογος με αίτηση του προς τον 
Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή 
είχε ζητήσει την χρήση του Δημοτικού Σχολεί-
ου Επινιανών, που παραμένει κλειστό επί πολ-
λά χρόνια, με σκοπό αυτό να αξιοποιηθεί προς 

όφελος όλων των Επαινιανιτών και όχι μόνο. 
Ο Δήμαρχος είδε θετικά το αίτημα μας και το 
έφερε στο Δημοτικό συμβούλιο Αγράφων, το 
οποίο στην 6/2016 τακτική συνεδρίαση από 
30-5-2016 και  με την υπ’ αριθμό 111/2016 από-
φαση, παραχώρησε την χρήση της αίθουσας 
και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού 
Σχολείου της Κοινότητας Επινιανών στον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Επαινιανιτών με 
σκοπό την διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων 
του Συλλόγου.

Είναι γεγονός ότι, όταν γινότανε ‘’πάρτυ’’ 
με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο Δήμος 
Αγράφων, δυστυχώς δεν ήταν καν… ενταγμέ-
νος σε αυτά!!! Επιτέλους, μετά από πάρα πολ-
λά χρόνια, ο τόπος μας, κατάφερε να ενταχθεί 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Leader». Ένα 
επιδοτούμενο πρόγραμμα, προτάσεων ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα, που θα μπορούσε 
να εξυπηρετήσει πολλά επενδυτικά σχέδια! 

Παραχώρηση σχολείου

συνέχεια  σ. 6

συνέχεια  σ. 5

συνέχεια  σ. 5 συνέχεια  σ. 7

Επιδοτούμενα
ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Πολιτιστική ημε-
ρίδα Επινιανών

Περιεχόμενα: Αντάμωμα Αυγ. 2016 Επίσκεψη στα Κελιά
1514

4 9
Γράμματα αναγ.Περιφερειακό συμβούλιο Στ. Ελλάδας 

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Το ΔΣ του Συλλόγου μας πραγματο-
ποίησε πολιτιστική ημερίδα στα Επινια-
νά, στην πλατεία Θέου Κουτρομάνου, με 
θέμα την ξακουστή Φτέρη.

 Εθελοντική συντήρηση και καθαρι-
σμός στο μονοπάτι Επινιανά – Σαμάρι - 
Πιγκιανίτικο πανταβρέχει, στην τρύπα του 
Αγραφιώτη. Ως Πολιτιστικός Σύλλογος 
των Επινιανών, θέλουμε να εκφράσουμε 
τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Πρόε-
δρο και τα μέλη του Αθηναϊκού Ορειβα-
τικού Συλλόγου, που εθελοντικά και με 
μεγάλη χαρά ήρθαν στα Επινιανά, για να 
βοηθήσουν στον καθαρισμό του πανέμορ-
φου μονοπατιού μας, Επινιανά - Σαμάρι - 

Εθελοντική συ-
ντήρηση μονοπα-
τιού
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ
Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου 
Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος». 
Τεύχος 8ο. Φθινόπωρο 2016
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος
Τ.Κ. 36 073, Επινιανά Ευρυτανίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή
Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Χριστίνα Σακκά. 

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή 
εκφράζουν προσωπικές απόψεις 
του υπογράφοντος.
Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξ. Μπουμπουρίδης
Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος

από το μπαλκόνι των Αγράφων

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας :
Χρύσανθος Γιώργος  -  6973 774961
Ζαρκαδούλας Λάμπρος  -  6947 777992
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

Ζαρκαδούλας Κών/νος  -  694 4629653
Ζαρκαδούλας  Όθωνας  -  697 3003093
Κουτρομάνος Παντελής  -  697 2038171
Σκλαπάνης Γιώργος  -  698 4874460

ΕΝΗ
ΜΕΡ
ΩΣΗ

Σημείωμα έκδοσης
Αγαπητοί  αναγνώστες της εφημερίδας. Κρατάτε 
στα χέρια σας το όγδοο τεύχος της εφημερίδας 
«Επαινιανών Λόγος» που εκδίδεται από το Σύλ-
λογο των Επινιανιτών Αγράφων Ευρυτανίας.

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον 
Σεπτέμβριο του 2014 που το νέο ΔΣ του 
συλλόγου ανέλαβε την διοίκηση του και σαν 
πρώτους στόχους έβαλε να νοικοκυρέψει τα 
οικονομικά του συλλόγου και να εκδώσει την 
εφημερίδα με σκοπό να ενημερώνονται οι 
συγχωριανοί μας που βρίσκονται σε πολλές 
περιοχές της χώρας μας και η επικοινωνία με-
ταξύ τους είναι δύσκολη.

Το Δ.Σ. πιστεύει ότι και οι δύο αυτοί στόχοι 
στέφθηκαν από επιτυχία. Αναλυτική ενημέ-
ρωση για τα οικονομικά του συλλόγου είχαν 
τα μέλη στην Γενική συνέλευση που έγινε στα 
Επινιανά. 

Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα έσοδα του 
συλλόγου από συνδρομές αναγράφονται στα 
φύλλα της εφημερίδας και αυτό θα συνεχισθεί, 
τα δε έξοδα είναι ελάχιστα με αποτέλεσμα 
να υπάρχει στο ταμείο του συλλόγου θετικό 
αποτέλεσμα. Αυτό παρά το ότι αγοράσθηκαν 
με έξοδα του συλλόγου καρέκλες, τραπέζια 
και το σκίαστρο που χρησιμοποιήθηκαν για 
το ετήσιο αντάμωμα της 14ης Αυγούστου και 
φυσικά θα χρησιμοποιούνται και τα επόμενα 
χρόνια, με εξοικονόμηση χρημάτων για ενοι-
κίαση τους.

Σχετικά με την εφημερίδα τα σχόλια  γενι-
κά είναι θετικά και ήδη άρχισε η αποστολή της 
εφημερίδας ταχυδρομικά σε όσους έχουμε 
πλήρη διεύθυνση. Το κόστος της εφημερίδας 
στον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας  ανέλα-

βε ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Χρύσανθος, 
τον οποίο ευχαριστούμε για την προσφορά 
του αυτή. Τώρα  η εφημερίδα εκδίδεται και 
αποστέλλεται ταχυδρομικά με έξοδα του συλ-
λόγου και αυτό επιβάλλει την ταμειακή ενημέ-
ρωση όλων των μελών και παραληπτών της 
εφημερίδας αλλά και των αναγραφομένων 
επαγγελματιών, ώστε να ανταποκρινόμαστε 
στο κόστος έκδοσης και αποστολής της εφη-
μερίδας.

Οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις που έγιναν 
από το Σύλλογο στη χρονιά που πέρασε ήταν η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2016 
που έγινε στο Αγρίνιο και οι εκδηλώσεις που 
έγιναν το καλοκαίρι στα Επινιανά και οι οποίες 
αναγράφονται αναλυτικά σε άλλες στήλες.

Σημειώνουμε ότι εκτός από το καθιερωμένο 
αντάμωμα έγιναν και φέτος αθλητικές εκδη-
λώσεις και πορείες στα υπέροχα μονοπάτια και 
φαράγγια της περιοχής των Επινιανών αλλά 
και η πολιτιστική ημερίδα  που αναφερόταν 
στη Φτέρη Επινιανών. 

Στόχος του ΔΣ είναι να συνεχισθούν αυτές 
οι εκδηλώσεις που προβάλλουν το χωριό μας.

Το ΔΣ είχε επίσης συναντήσεις με το Δή-
μαρχο Αγράφων όπου μεταξύ άλλων μας ανα-
κοίνωσε την παραχώρηση στο σύλλογο της 
χρήσης του σχολείου των Επινιανών με σκοπό 
να το αξιοποιήσει.

Σε άλλες στήλες θα βρείτε λεπτομέρειες και 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλα τα πα-

ραπάνω θέματα αλλά και για τη σύνθεση του 
νέου Διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου 
όπως προέκυψε στις αρχαιρεσίες που έγιναν 
μετά τη ΓΣ.

Για οποιοδήποτε  θέμα μπορείτε να επικοι-
νωνείτε με τα μέλη του ΔΣ. Τα τηλέφωνα  των 
μελών του Δ.Σ. δημοσιεύονται σε άλλη στήλη.

Καθήκον όλων μας θα πρέπει να είναι πως 
θα αναβαθμίσουμε το χωριό μας που δικαιο-
λογημένα αποκαλείται το μπαλκόνι των Αγρά-
φων.

Με την ελπίδα ότι όλοι θα συμβάλλουν 
ώστε η προσπάθεια αυτή  να ευοδωθεί σας 
στέλνουμε  τους θερμούς χαιρετισμούς όλων 
των μελών του .

Άρθρο: Δ. Σ.
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Ντοπιολαλιά

Στο γραφείο του περιφερειάρχη Κώστα 
Μπακογιάννη, στις 19/08/2016 υπογράφτηκε 
η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ - ΕΛΑ-
ΤΟΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προ-
ϋπολογισμού 1.100.000,00 €. Το έργο αφο-
ρά την οδική σύνδεση των Αγράφων με τον 
όμορο Νομό της Καρδίτσας και περιλαμβάνει 
την εκτέλεση εργασιών άρσης καταπτώσεων 
όπου απαιτείται, κατασκευή  δύο τεχνικών 
έργων - σωληνωτών οχετών εγκάρσιων μή-
κους 10,00μ, κατασκευή κρασπεδόρειθρου 
μήκους 1.440,00μ, κατασκευή δύο στρώ-
σεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10μ εκάστη και διάστρωση ασφαλ-
τικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05μ για 
συνολικό μήκος 7.000,00μ

   Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρό-
γραμμά της κάνει ένα ακόμη βήμα προς την 

επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του 
δρόμου των Αγράφων, άροντας τα προβλή-
ματα προσβασιμότητας τόσο στο εσωτερικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής όσο και στην προ-
σβασιμότητα του Νομού από τον όμορο Νομό 
Καρδίτσας. Η άρση της απομόνωσης του Νο-
μού από την πλευρά των Αγράφων επιλύει τα 
χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας τόσο 
για τους κατοίκους όσο για τους επισκέπτες 
και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής με δημιουργία νέων τουριστικών 
διαδρομών αλλά και συγκοινωνιακών δι-
ευκολύνσεων για την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, 
δίνει προτεραιότητα σε έργα υποδομής γι’ 
αυτό άλλωστε έχει ήδη εντάξει έργα ύψους 
30.139.241,12 €, ενώ έχει αντίστοιχα χρημα-
τοδοτήσει έργα ύψους 16.233.030,32 €. Έτσι 

όχι μόνο καταφέρνει να εντάσσει έργα για 
την περιοχή αλλά εξασφαλίζει τις απαραίτη-
τες χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε τόσο τα έργα 
αυτά αλλά και τα υπάρχοντα να προχωρούν 
με ομαλό ρυθμό.

   Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπα-
κογιάννη, παρά τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, παρά το δύσκολο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον, στέ-
κεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη 
και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για την 
περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την κα-
θημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις 
σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας ολο-
κληρώνοντας και βελτιώνοντας βασικές υπο-
δομές.

- Τ’ χούιαξα, τι φκιάν’(ι)ς αφτού ουρέ σιουρζ-
μένε! 
- Γκαβί είσι? Πλαλάου, δε μι γλέπς?
- Σι τράου, ουρέ ξιζάρκουτε, τα σχτιάς που 
τάχς?

- Τα σφριτζουλ’(ι)κσα στου πουτάμ! Γιόμσαν 
ψίλ’(οι), μι φουρδάκλιασαν στου τσιούμπμα!
- Δεν νουγάς ντίπ! Γιν’κις μύθους?
- Γκίρλουσι τ́ μάτια, κι αποκρίθκι...Στουν 
τσιόκου’μ!!!

Παρασόλ’(ι)σι ντιπ του παρασάνταλου, ξιζαρκώθκ’(ι) κι κουσιέβ’(ι) ξιμπλέτσουτου!

Παρασουλίζω=τρελαίνομαι, Ντιπ=εντελώς, Παρασάνταλου=ευτελές, άχρηστο, Ξιζαρκώνουμι=γδύνομαι, Κουσιέβου=τρέχω, Ξιμπλέτσου-
τους=υμνός,  Χουιάζω=φωνάζω, Φκιάνου=φτιάχνω, Σιουρζμένους=αποτρελαμένος, σφυριγμένος, παλαβός, Γκαβός=στραβός, δεν βλέπει, πλαλά-
ου=τρέχω, Γλέπου=βλέπω, Τράου=κοιτάω, Ξιζάρκατους=γυμνός, Σχτιά=ρούχα, Που τάχς=που τα έχεις, Σφριτζλάου=στριφτοπετάω κάτι, κάποιον, 
Γιόμσα=γέμισα, Φουρδακλιάζου=φουσκαλιάζει κοκκινίζει το δέρμα από τσίμπημα, κάψιμο, Νoυγάου=εννοώ, καταλαβαίνω, Γίν’κις=έγινες, Γκιρ-
λώνου= ανοίγω διάπλατα τα μάτια, Τσιόκους=αρσενικό γεννητικό όργανο αναπαραγωγής, Γραδώνου =τρυπώνω, Πθινά=πουθενά,  Ξιζβιρκώνου=(-
μεταφορικά) σου βγάζω τον σβέρκο, τσιφτιλίτκου=ζωηρό παιδί, υπερκινητικό.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου των 
απανταχού Επαινιανιτών, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήρια, στους επιτυχόντες των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 
2015-2016 στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Παρακαλούμε θερμά όλα τα 
μέλη μας και τους επιτυχόντες, να βρούν το 
χρόνο, για να μας ενημερώσουν για το όνομα 
του Ιδρύματος που επέτυχαν, με σκοπό να 

συμπληρωθεί σωστά, η λίστα των επιτυχό-
ντων για την βράβευσή τους. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 6973774961, 6908657845. 
E-mail: epinianonlogos@gmail.com,  
sylogosepinianon@gmail.com 

«Βρες χρόνο! Βρες χρόνο για διάβασμα… Αυτό 
είναι το θεμέλιο της Γνώσης!

Βρες χρόνο για όνειρα… Αυτά θα τραβήξουν το 
όχημα σου ως τα αστέρια!

Βρες χρόνο να γελάς… Αυτό είναι η μουσική 
της ψυχής!

Βρές χρόνο να είσαι παιδί! Για να νοιώθεις 
αυθεντικά ανθρώπινος!»      Γιάννης Ρίτσος.
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Αντάμωμα Αυγούστου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Αυγούστου 
2016 το μεσημέρι, το καθιερωμένο ετήσιο αντά-
μωμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου των 
Επινιανών. 

Ήταν η πρώτη φορά που το αντάμωμα 
έγινε τις μεσημεριανές ώρες και ο χώρος είχε 
σκεπασθεί με ένα τεράστιο σκίαστρο, όπως θα 
δείτε και στις φωτογραφίες. Παραβρέθηκαν 
οι πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των συλλόγων 
Αγράφων και Τροβάτου, ο Βαγγέλης Κατσι-
φός ως εκπρόσωπος του Δήμου Αγράφων 
και ο Πρόεδρος του ΤΔ Επινιανών Λευτέρης 
Αβράμπος Τελικά παραβρέθηκαν γύρω στα 
350 άτομα. Ας ελπίσουμε του χρόνου η οικο-
νομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας να 
έχει βελτιωθεί, ώστε  να έχουμε περισσότερη 
συμμετοχή των συγχωριανών. 

Το συγκρότημα των γνωστών καλλιτεχνών 
του Τροβατιανού Αλέκου Κάλλη, της Γλυκερί-
ας Κωστούλα και του δεξιοτέχνη στο κλαρίνο 
Γιώργου Μαυραντζά φρόντισαν για τη διασκέ-
δαση του κόσμου. Ιδιαίτερα τα παραδοσιακά 

δημοτικά τραγούδια που τραγούδησε με ξεχω-
ριστό τρόπο ο Αλέκος Κάλλης ενθουσίασαν 
τους συμμετέχοντες. Οι συγχωριανοί χόρεψαν 
με την καρδιά τους αλλά και είχαν την ευκαι-
ρία να ανταμώσουν μεταξύ τους. Η οργάνωση 
πιστεύουμε ήταν καλή και οι εθελοντές έκα-
ναν καλή δουλειά. Ο σύλλογος διοργάνωσε 
και πλούσια λαχειοφόρο αγορά η οποία ήταν 
αρκετά επιτυχής. Επίσης σε άλλες στήλες θα 
βρείτε πληροφορίες και φωτογραφίες για τις 
λοιπές  εκδηλώσεις που έγιναν στο χωριό και 
που ήταν πολλές και επιτυχείς. 

Ακόμα να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους 
τους εθελοντές που εργάσθηκαν για την προε-
τοιμασία και την οργάνωση όλων των εκδηλώ-
σεων. Τέλος να ευχαριστήσουμε και τους δω-
ροθέτες μας που αναγράφονται στην διπλανή 
στήλη.

Άρθρο: Δ. Σ. του συλλόγου
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1. Αφοί Μάμαλη, Μαρκόπουλο, Αθήνα

2. HONDOS CENTER, Χόντος Νικόλαος

3. FREZYDERM ABEE, Αφοί Αναστασίου

4. Matrioshka Hellas, Γ. Χρύσανθος, Αθήνα

5. Ζαρκαδούλας Λάμπρος, Αθήνα

6. ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Ταβέρνα, Τάκης Κίτσιος

7. PERFECT SENSES, Κατάστημα, Αγρίνιο

8. ΖΑΡΚ, Κατάστημα Ενδυμάτων, Αγρίνιο

9. Γαντζούδη Ευδοκία, Αγρίνιο

10. Best Market, Αφοι Ζαρκαδούλα, Αλίαρτος

11. Συνεργείο, Κουτρομάνος Ζαχαρίας, Αλίαρτος

12. ΓΑΛΑΞΙΑΣ SUPER MARKET, Αλίαρτος

13. Ζαρκαδούλας Δημήτριος-Καφενείο-Αλίαρτος

14. Ηλεκτρικά, Μαργώνης, Αλίαρτος

15. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε., Αλίαρτος

16. ΤΟ ΣΤΕΚΙ Καφέ, Αφοι Ζιώγα, Αλίαρτος

17. Κάβα, Δημ. Αποστόλου, Αλίαρτος

18. Κουτρουμάνου Μαίρη-Αλίαρτος

19. SUPER MARKET ΠΑΡΘΕΝΗΣ, Αλίαρτος 

20. Ταβέρνα, Θ. Ταξιάρχης, Αλίαρτος

21. Χρώματα Εργαλεία, Μπινιάρης, Αλίαρτος 

22. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, Αυγουστής, Αλίαρτος

23. Βιβλιοπωλείο, Παπαιωάννου, Αλίαρτος

24. Φούρνος, Χαλιμούρδα, Αλίαρτος

25. Ψιλικατζίδικο, Γίδαρης Κώστας, Λεσίνι

26. Αρτοποιείο, Γιαννακόπουλος, Αλίαρτος

27. Super Market Τρυπόγιωργός, Αλίαρτος

28. Γατής Ηλίας, Λ.Αθηνών, Αλίαρτος

29. Ψιλικά Βασιλική Τσιώλη, Αλίαρτος

30. Ταβέρνα «Πλάτανος», Π. Καπλάνης, Αράχωβα

31. Αγροτικά Προϊόντα, Χρ. Ποριτσάνος, Αιτωλικό

32. Εμπόριο ποτών, Χαβελού Δήμητρα, Καρπενήσι

33. Καφενείο, Αποστόλου Ηλίας, Κατοχή

34. Είδη Υγιεινής, Αποστόλου Βασίλειος, Λευκάδα

35. EXPERT, Παπαχαράλαμπος, Λιβαδειά

36. Ηνίοχος, Αβράμπος Παναγιώτης, Λιβαδειά

37. Χρύσανθος Σωτήρης, Λεσίνι

38. Super Market , Χρύσανθος Τάκης, Λεσίνι

39. Οινοποιείο, Σωτηρίου Δημήτριος, Λεσίνι

40. Μπαζίνης Αριστείδης, Λεσίνι  

41. Σόλος, Πολυκαταστήματα, Νεοχώρι

42. Αφοί Αποστόλου, Έπιπλα, Θήβα

43. Χρώματα Εργαλεία, Κ. Κουτρομάνος, Θήβα

44. Κάβα, Αφοί Παπανίκου, Θήβα

45. Κάβα, Τσιατσιμάς Γεώργιος, Θήβα

46. Το Πευκάκι Ζαχαροπλαστείο, Ε.Ταρώνης, Θήβα

47. Κοσμηματοπωλείο, Σωτήρχου Δέσποινα, Θήβα

48. Ράδιο «Tolis», Θήβα | 49. Φίλης Φάνης, Θήβα

50. Οινοποιείο,  Αθ. Ζαχαρίας, Άσκρη Βοιωτίας

51. Υλικά οικοδομών, Γ. Αποστόλου, Πέτρα Βοιωτίας

52. Πρατήριο καυσίμων, Καραλής,Νεάπολη Αγρινίου

53. Ζαχαροπλαστείο, Π.Βρέκος, Αγ.Κων/νος Αγρινίου

54. Φαρμακείο, Δ. Ακονισιώτη, Αγ.Κων/νος Αγρινίου

55. Γρατσάνης Αθανάσιος, Πηγάδια Ξηρομέρου

56. Πανόραμα Ξενώνας, Γ. Γαντζούδη, Επινιανά

57. Ανατολή Ταβέρνα, Λ. Αβράμπος, Επινιανά

58. Κ.  Ζαρκαδούλας, Ασπρόρεμα Επινιανών

59. Κουτρομάνος Παναγιώτης, Φτέρη Επινιανών



5

ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Πολιτιστική ημερίδα 
Επινιανών

Επιδοτούμενα Ευρω-
παϊκά προγράμματα

Άρθρο: Δ. Σ. του συλλόγου
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Είναι γεγονός ότι, όταν γινότανε ‘’πάρτυ’’ 
με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο Δήμος 
Αγράφων, δυστυχώς δεν ήταν καν… ενταγμέ-
νος σε αυτά!!! Επιτέλους, μετά από πάρα πολ-

λά χρόνια, ο τόπος μας, κατάφερε να ενταχθεί 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Leader». Ένα 
επιδοτούμενο πρόγραμμα, προτάσεων ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα, που θα μπορούσε να 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας πραγματοποί-
ησε πολιτιστική ημερίδα στα Επινιανά, στην 
πλατεία Θέου Κουτρομάνου, με θέμα την ξα-
κουστή Φτέρη.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου, μια ηλιόλουστη 
μέρα, έγινε μια λιτή και όμορφη εκδήλωση, 
κάτω από τη σκιά του πλάτανου της πέτρι-
νης πλατείας μας. Όλοι οι Πιγγιανίτες που 
βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο χωριό, πα-
ραβρέθηκαν και άκουσαν με μεγάλο ενδια-
φέρον τον αγαπητό μας καθηγητή κο Γιώργο 
Καραγιώργο, που έκανε την εισήγηση και 
μας ανέπτυξε πολλά ωραία 
θέματα για την Φτέρη και την 
ιστορική της διαδρομή. Θερ-
μό χαιρετισμό απηύθυνε ο 
εξαίρετος νομικός και πρώην 
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κος Θανάσης Κουτρομάνος, 
που μας έκανε μεγάλη τιμή 
παρευρισκόμενος στην εκ-
δήλωσή μας. Όλοι μας συγκι-
νηθήκαμε στην αναφορά του, 

για την τελευταία φορά που είχε επισκεφθεί 
το χωριό μας, όταν ήταν ακόμα έφηβος και 
είχε έρθει με τα πόδια από το Νεοχώρι Καρ-
δίτσας με τον ξάδερφό του κο Δημήτρη Κου-
τρομάνο. Εξέφρασαν και οι δύο τον θαυμα-
σμό τους για το όμορφο χωριό μας και μας 
υποσχέθηκαν ότι θα ξαναγυρίσουν διαμένο-
ντας περισσότερο καιρό, μιας και θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν πάρα πολλούς 
Κουτρομαναίους.  

εξυπηρετήσει πολλά επενδυτικά σχέδια! 
Η επιδότηση στην περιοχή μας, μπορεί να 
φτάσει μέχρι 65%, ανάλογα με την πρότα-
ση. Το καλοκαίρι, ο Δήμος Αγράφων μαζί 
με την Περιφέρεια και εκπροσώπους της 
Φθιωτικής, διοργάνωσαν μία ημερίδα για 
το συγκεκριμένο θέμα στην Παλιοκατούνα, 
με σκοπό την ενημέρωση του Αγραφιώ-
τικου Λαού. Ο Ε.Λ. σας παρουσιάζει ξανά 
αυτό το σημαντικό θέμα, στις σελίδες του.

Η εταιρεία που τρέχει αυτό το έργο για 
τον Δήμο Αγράφων, είναι η «Φθιώτικη 
Aναπτυξιακή Α.Ε.». Μελέτες υλοποίησης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σχεδιασμός 
και υλοποίηση του προγράμματος αγροτι-
κής ανάπτυξης «Leader» Π.Α.Α 2014-2020 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας & Π.Ε. Ευρυτανίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το ύψος της επένδυσης μπορεί να ξεκι-
νήσει από 50.000 Ευρώ μέχρι 1.000.000 
ευρώ, με μέγιστη επιδότηση 65%. Τα χρή-
ματα της επιδότησης είναι Ευρωπαϊκά και 
αν δεν απορροφηθούν από κάποιο ελλη-
νικό επενδυτικό σχέδιο, θα χαθούν ή θα 
πάνε σε κάποιο άλλο κράτος μέλος που 
μπορεί να τα απορροφήσει!  Η επένδυση 
στον Δήμο Αγράφων μπορεί να γίνει από 
οποιονδήποτε και δεν είναι απαραίτητο να 
είναι μόνιμος κάτοικος, αρκεί να υλοποι-
ηθεί στον Δ. Αγράφων. Σας παραθέτουμε 
ορισμένες από πάρα πολλές ιδέες και προ-
τάσεις, που μπορεί κάποιος ενδιαφερόμε-
νος να υλοποιήσει, π.χ.:

Ίδρυση νέου οινοποιείου σύγχρονης τε-
χνολογίας: μονάδα παραγωγής οίνων από 
προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας. 

Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας φαρμα-
κευτικών αρωματικών φυτών & παραγωγή 
προϊόντων καλλωπισμού.

Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας γάλα-
κτος, μικρό παραδοσιακό τυροκομείο.

Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός 
βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής αγροτι-
κών μηχανημάτων και εξοπλισμών.

Ίδρυση τουριστικού καταλύματος 8-10 
δωματίων, με υποδοχή και χώρο εστιατο-
ρίου.

Ίδρυση παραδοσιακού καφενείου και 
χώρου εστίασης.

Ίδρυση μονάδας εναλλακτικού τουρι-
σμού κ.τ.λ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα 
υλοποίησης είναι :  «Φθιώτικη Aναπτυξια-
κή Α.Ε.».  Αρκαδίου 6, Λαμία. Τηλ.: 22310 
67011/67029,  22310 53008 www.fthianap.
gr E-mail: fthanap@gmail.com

Άρθρο: Γεώργιος Κ. Χρύσανθος
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Όπως είναι 
γνωστό από 
παλιότερες δη-

μοσιεύσεις, ο Σύλλογος με αίτηση του προς τον 
Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή 
είχε ζητήσει την χρήση του Δημοτικού Σχολεί-
ου Επινιανών, που παραμένει κλειστό επί πολ-
λά χρόνια, με σκοπό αυτό να αξιοποιηθεί προς 
όφελος όλων των Επαινιανιτών και όχι μόνο.

Ο Δήμαρχος είδε θετικά το αίτημα μας και 
το έφερε στο Δημοτικό συμβούλιο Αγράφων, 
το οποίο στην 6/2016 τακτική συνεδρίαση από 
30-5-2016 και  με την υπ’ αριθμό 111/2016 από-
φαση, παραχώρησε την χρήση της αίθουσας 
και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού 
Σχολείου της Κοινότητας Επινιανών στον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Επαινιανιτών, v. 
Με την ίδια απόφαση παραχωρείται η χρήση 
Δημοτικών Σχολείων στο Σύλλογο Κουστέ-
σας, και στο Σύλλογο Απανταχού Κερασοβι-
τών. Επίσης παραχωρείται η χρήση δημοτικών 
αιθουσών σε Συλλόγους και Εκκλησιαστικά 
Συμβούλια στις περιοχές πρώην Δήμου Απε-
ραντίων, Παλαιοχωρίου , Βραγγιανών, Ανατο-
λικής Φραγκίστας και Ραπτοπούλου.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, όλες οι αί-
θουσες απαιτείται να διατηρούνται καθαρές και 
σε άριστη κατάσταση και να μην προκληθούν 
ζημιές. Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές 
στους χώρους, αυτές θα πρέπει να αποκαθί-
στανται από τους φορείς στους οποίους διατί-
θενται. Η απόφαση αυτή  του Δήμου Αγράφων 
πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων των χωριών αυτών.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση παρα-
χώρησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 

24 του Ν. 3852/2010,  ο καθορισμός κοινω-
φελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση 
παύσης της λειτουργίας τους, είναι πλέον αρμο-
διότητα των Δήμων. Το ΔΣ του Συλλόγου Επαι-
νιανιτών ευχαριστεί το Δήμαρχο Αγράφων και 
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση 
αυτή και πιστεύουμε ότι όλοι οι Επινιανίτες  θα 
συμβάλλουν ώστε να ξαναζωντανέψει ο χώρος 
του Δημοτικού Σχολείου, που τόσες νοσταλ-
γικές μνήμες θα φέρνει στους παλαιότερους 
αλλά και θα γίνει τόπος συγκέντρωσης και παι-
χνιδιού για τους νεότερους.

Για όσους δεν ξέρουν το χώρο μπορούμε να 
πούμε ότι είναι φανταστικός, με εξαιρετική θέα, 
δίπλα στην παιδική χαρά και απέναντι από το 
μοναστήρι της Παναγίας της Στάνας. Ο προαύ-
λιος χώρος ήδη χρησιμοποιείται όλο το καλο-
καίρι για αθλητικές  εκδηλώσεις, με κυρίαρχο 
άθλημα το ποδόσφαιρο. Πρόσφατα τσιμεντο-
στρώθηκαν και οι δρόμοι δίπλα από το Δημο-
τικό Σχολείο και όπως είναι γνωστό τα τελευ-
ταία δύο χρόνια στον προαύλιο χώρο έγιναν τα 
Αυγουστιάτικα ανταμώματα των Επαινιανιτών. 
Θα καταγράψουμε τις επισκευές που πρέπει να 
γίνουν στο κτίριο του Σχολείου και θα απευ-
θυνθούμε σε επαγγελματίες του χωριού μας 
στην προσπάθεια να καταστήσουμε λειτουργι-
κό τον εσωτερικό χώρο, ώστε να αποτελεί μια 
όαση για τους Επινιανίτες και όχι μόνο, ιδιαίτε-
ρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες .

Στόχος μας πρέπει να είναι, η αποκατάστα-
ση των φθορών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 
προσεχές καλοκαίρι, ώστε να δοθεί ο χώρος σε 
χρήση στους Επινιανίτες.

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016

Ο Δήμος Αγράφων πα-
ραχωρεί τη χρήση του 
δημοτικού σχολείου 
Eπινιανών στο σύλλογο 
επαινιανιτών.

Το Μοναστηράκι 
είναι το πρώτο τυχε-
ρό Αγραφοχώρι.

Το μοναστηράκι είναι το πρώτο τυχερό 
Αγραφοχώρι που κατόρθωσε να δεί το φώς 
το αληθινό! Άσφαλτος μέχρι την πλατεία του 
χωριού! Επιτέλους ένα όνειρο ολόκληρων δε-
καετιών  είναι γεγονός, δύσκολοι και άνισοι 
αγώνες πολλών Αγραφιωτών όλων των χω-
ριών, για πάρα πολλά χρόνια ευοδόθηκαν! Η 
ασφαλτόστρωση έχει φτάσει πλέον  μέχρι  το 
γεφύρι του Αγραφιώτη στον Καρβασαρά. Με 
χαρά και του χρόνου στα Άγραφα!

Συνέχισε και φέτος την εθελοντική εργα-
σία το μέλος του ΔΣ του συλλόγου Επαινιανών 
Όθων Ζαρκαδούλας, που αφορά το κόψιμο 
των χόρτων στους κοινόχρηστους χώρους του 
χωριού. Η εργασία αυτή γίνεται επί σειρά ετών 
και έτσι κάθε φορά που ο Όθωνας βρίσκεται 
στο χωριό περνάει πολλά πρωινά με τον ευπρε-
πισμό του χωριού. Η φωτογραφία που δημοσι-
εύουμε δεν είναι αντιπροσωπευτική, γιατί τον 
‘’συλλάβαμε’’ να κόβει τα χόρτα στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου στο χωριό όπου μετά την 
τσιμεντόστρωση τα χόρτα είναι λίγα.

Άρθρο: Δ. Σ. του συλλόγου

Εθελοντικές εργα-
σίες καθαριότητας 
στο χωριό μας
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Ζημιές στο γεφύρι του Μπάρτσου

Εθελοντική συντήρηση και καθαρισμός 
στο μονοπάτι Επινιανά – Σαμάρι - Πιγκιανί-

τικο πανταβρέχει, στην τρύπα του Αγραφιώτη. 
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος των Επινιανών, 
θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια στον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου, που εθε-
λοντικά και με μεγάλη χαρά ήρθαν στα Επι-
νιανά, για να βοηθήσουν στον καθαρισμό του 
πανέμορφου μονοπατιού μας, Επινιανά - Σα-
μάρι - Πιγκιανίτικο πανταβρέχει στην τρύπα 
του Αγραφιώτη! Επίσης πολλά συγχαρητήρια 
στον ξενώνα ‘’Το Πανόραμα’’ των Επινιανών 
και τον Κώστα Γαντζούδη  προσωπικά, που 
φιλοξένησε τα μέλη του ορειβατικού συλλό-
γου. Ακόμα να ευχαριστήσουμε τους λίγους 
Πιγγιανίτες που συμμετείχαν στην πανέμορ-
φη αυτή δραστηριότητα όπως και τον Μπά-
μπη Σκλαπάνη που δούλεψε πολύ με την σκα-
πάνη (τσαπί) στα δύσκολα περάσματα!

Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή στα κοινά, 
είναι μια πολύ μεγάλη αξία, που είναι απαραί-
τητη και αναγκαία στην σημερινή μας εποχή! 

Το μονοπάτι πλέον είναι προσβάσιμο και πιο 
ασφαλές, η δουλειά που έγινε ήταν πάρα πολύ 
σημαντική! Χρειάζεται όμως να καθαριστεί το 
κομμάτι που βρίσκεται μέσα στο χωρίο δηλαδή 
από την καστανιά στην ‘’κουκ’’, κάτω βρύση, 
Μανικαίϊκα, μέχρι τον Γιώργο Αβράμπο.

Τέλος να αναφέρουμε ότι περάσαμε ένα πα-
νέμορφο σαββατοκύριακο με πολλά αστεία, 
με πολύ όρεξη, πολύ δουλειά και πολύ μπύ-
ρα! Στην ομάδα είχαμε και μια Σλοβένα εθε-
λόντρια την ‘’Ζαλα’’ που μας έφερνε ζαλάδα!! 
...και μια Εγγλέζα Οξφορδιανή!! Στην επιστρο-
φή οι περισσότεροι επισκέπτες απόλαυσαν και 
την διάβαση του Αγραφιώτη με το νέο ‘’καρέ-
λι’’ που είναι σε λειτουργία από πέρυσι το κα-
λοκαίρι στο Σαμάρι.  Θέλουμε και ελπίζουμε 
στο μέλλον να επαναληφθούν τέτοιες πρωτο-
βουλίες και στα επόμενα Πιγγιανίτικα μονο-
πάτια μας, που τα περισσότερα είναι σε άθλια 
κατάσταση.

Εθελοντική συντήρηση και καθαρισμός στο μονοπάτι

Ζημιές έχει υποστεί το γεφύρι του Μπάρ-
τσου στην Ανηφόρα! Κατά την επιστροφή 
μας από την καλοκαιρινή πεζοπορία του 
Συλλόγου μας στην Άπατη γη στο Φτερό-
ρεμα, περνώντας απ’ το πέτρινο γεφύρι του 
Μπάρτσου στην Ανηφόρα, διαπιστώσαμε 
ότι έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερες φθορές 
από ότι είχε πέρυσι.  Χρήζει απαραίτητης 
επισκευής και συντήρησης η δεξιά του βάση. 
Ορισμένες πέτρες στην βάση της στήριξης 
του γεφυριού έχουν αποκολληθεί και είναι 
πλέον ζήτημα χρόνου να αρχίσουν να απο-
κολλιούνται και οι υπόλοιπες.  Πρέπει άμεσα 
να το επισκευάσουμε προτού να είναι αργά! 
Ακόμα στην πάνω αριστερή του πλευρά, ένα 

μεγάλο πουρνάρι έχει πέσει πάνω στο γεφύρι 
και θα πρέπει οπωσδήποτε κάποιο συνεργείο 
του Δήμου ή εθελοντές  από το χωριό μας, να 
καταφέρουμε να το μετακινήσουμε! Το γεφύ-
ρι του Μπάρτσου είναι το μόνο πέτρινο που 
έχει απομείνει στην δικαιοδοσία του χωριού 
μας και θα πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποι-
ηθούμε για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές 
που έχει υποστεί.

Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει, στο επόμενο 
Δ.Σ. να πάρει απόφαση και με δικά του μέσα 
να μεριμνήσει, ώστε να απομακρυνθεί το πε-
σμένο πουρνάρι από το γεφύρι. Κάνουμε έκ-
κληση στο Δήμο Αγράφων να προσπαθήσει 
να στείλει αρμόδιο μηχανικό για αυτοψία και 

να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των ζη-
μιών που έχουν δημιουργηθεί.
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Το καλοκαίρι που μας πέρασε επισκέφθηκα τα Κελιά, μια περιοχή που 
είναι πάνω από το Τρίδεντρο και αριστερά όπως ανεβαίνουμε για το χω-
ριό.
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Μια επίσκεψη στα Κελιά

Το καλοκαίρι που μας πέρασε επισκέ-
φθηκα τα Κελιά, μια περιοχή που είναι πάνω 
από το Τρίδεντρο και αριστερά όπως ανεβαί-
νουμε για το χωριό. Εκεί ήταν τα Γαταίικα, 
δηλαδή κατοικούσαν είχαν τα ζώα τους και 
τα χωράφια τους, οι Γαταίοι από τα Άγραφα. 
Ο κύριος λόγος που ήθελα να επισκεφθώ την 
περιοχή αυτή, ήταν ότι είχα ακούσει πολλές 
φορές από τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, 
για τα Κελιά και τα σπίτια των Γαταίων, όπου 
με τον νεογέννητο αδελφό μου Βησσαρίωνα 
και τον πατέρα μου γιατρό Κώστα Ζαρκαδού-
λα, είχαν μείνει για ένα μήνα στη διαδρομή 
από το Τροβάτο για το Αγρίνιο το 1946, στα 
πέτρινα εκείνα χρόνια του εμφυλίου αλληλο-
σκοτωμού. Τα Κελιά είναι σε ένα κάπως απο-
μονωμένο μέρος, και πάνω από εκεί που ήταν 
τα σπίτια, είναι μια σπηλιά που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος του βουνού Τσούμα. Εκεί μπο-
ρούσε κάποιος να κρυφτεί άνετα. Εδώ ήθελα 
να κάνω μια διευκρίνιση σχετικά με την δια-
δρομή αυτή της οικογένειάς μου. Ο πατέρας 
μου είχε λάβει ενεργό μέρος στην Εθνική 
αντίσταση και εκείνη την περίοδο ζούσε στο 
Τροβάτο όπου γεννήθηκε και ο αδελφός μου, 
στις  αρχές του 1946. Προσέφερε και τις ιατρι-
κές του υπηρεσίες σε όλα τα χωριά της περι-
οχής πιστός στη διαβεβαίωση που είχε δώσει 
στον ηγούμενο της Μονής Τατάρνας και  θείο 
του, Βησσαρίωνα Ζαρκαδούλα, ο οποίος τον 
είχε βοηθήσει να σπουδάσει. 

Έβλεπε όμως ότι η κατάσταση εκτραχυνό-
ταν και θα γινόταν εμφύλιος αλληλοσκοτω-
μός και έτσι αποφάσισε να φύγει με τελικό 
προορισμό την Αθήνα γιατί και στο Αγρίνιο 
όπου έμειναν λίγους μήνες είχαν προβλήμα-
τα διαμονής και τα πνεύματα ήταν οξυμένα. 

Δυστυχώς τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν 
δικαίωσαν πλήρως αυτή του την απόφαση. Η 
ερήμωση των χωριών από τον επόμενο χρόνο 
και μέχρι το 1950 ήταν σχεδόν πλήρης. Ένας 
λόγος που έπαιρνε προφυλάξεις και είχε μυ-
στικότητα στη διαδρομή αυτή, ήταν η διαφύ-
λαξη της ακεραιότητας της οικογένειάς του 
και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος-λει-
τουργήματός  του που πιθανόν να ήταν εμπό-
διο στην αναχώρησή του από τα Άγραφα. 
Σήμερα στα Κελιά υπάρχουν μόνο τα ερείπια 
των σπιτιών των Γαταίων και έχουν διασωθεί 

ελάχιστα δέντρα όπως κορομηλιές, καρυδιές 
κλπ. Για την  επίσκεψη μου αυτή στα Κελιά με 
παρότρυνε ο Λάμπρος Γατής, που ήξερε και 
την ιστορία με τους γονείς μου, και έτσι απο-
φασίσαμε να τα επισκεφθούμε οικογενειακά. 
Είναι αυτονόητο ότι η συγκίνησή του ήταν 
μεγάλη και κάθε φορά που αναγνώριζε κάτι 
από τα παλιά, μας φώναζε να μας το δείξει. 
Χάρηκε που η παλιά κορομηλιά, δίπλα από τα 
ερείπια του σπιτιού του είχε ακόμη κορόμηλα 
και όλοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε να με-
ταφέρουμε με τα πόδια στην επιστροφή. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω το Λάμπρο που μου 
έδωσε αυτή την ευκαιρία και παραθέτω πα-
ρακάτω μερικές πληροφορίες για τα Κελιά, 
όπως τις έχει αποτυπώσει ο Λάμπρος Γατής:

«Αυτά που θα γράψω, αποτελούν προσωπι-
κές εμπειρίες και αφηγήσεις των γονιών μου 
και μπαρμπάδων μου, όπως ακριβώς βιώσαν 
στη μικρή κοινωνία που έζησαν στα Κελιά. Η 
οικογένεια του Ιωάννου Γατή του Λάμπρου 
(τα πέντε αγόρια και τα τρία κορίτσια),  κατοι-
κούσαν στα Κελιά φτιάχνοντας ο καθένας το 
δικό του σπίτι. Τα ερείπια των πέντε σπιτιών 
υπάρχουν μέχρι σήμερα, λες και περιμένουν 
να ξαναδούν τα αφεντικά τους, να ακούσουν 
τα γέλια των παιδιών, τον ήχο από τα κουδου-
νίσματα και τα βελάσματα των προβάτων, 
να ξαναζωντανέψει το μικρό τσελιγκάτο το 
οποίο έζησε εκατό πενήντα και πλέον χρό-
νια. Πατρικό σπίτι και χωράφια υπήρχαν στ’ 
Άγραφα, στα κελιά είχαν τα ζώα. Το 1878 το 

πατρικό σπίτι του Ιωάννη Γατή στ́  Άγραφα  
καταστράφηκε από κατολίσθηση. Οι πρό-
γονοί μου που έζησαν το μεγαλύτερο 
χρόνο της ζωής τους στα Κελιά, 
ήταν αναγκασμένοι να τηρούν 
τους κανόνες της ομαλής  
συμβίωσης. Ο ένας ήταν 
για όλους και όλοι για 
τον έναν, η αγάπη είχε τη 
θέση στη ψυχή τους, άν-
θρωποι αγνοί, φιλόξενοι, 
εργατικοί, πονόψυχοι. Ο 
αρχηγός της οικογένειας 
ήταν ο πρωτότοκος και 
στην προκείμενη περίπτω-
ση ο Λάμπρος,  αυτός είχε 
την ευθύνη και την επιμέλεια 
και πάντα με την συγκατάθεση των 
άλλων. Σημαντικό ρόλο είχαν  και οι γυ-
ναίκες με πρώτη τη γιαγιά  Κώσταινα (Αλή 
πασά τη λέγαμε). Έμεινε  πολύ νέα χήρα,  με-
γάλωσε με αξιοπρέπεια τα παιδιά της και τα 
εγγόνια, είχε  πάντα λόγο, έκανε και τη μαμή. 
Ένα βράδυ που πήγαν κατσικοκλέφτες στη 
στάνη στις ροδιές, δεν έχασε το θάρρος να 
τους αντιμετωπίσει με το τσεκούρι, αναγκά-
ζοντάς τους να φύγουν και να μην τολμήσουν 
άλλη φορά να έρθουν. 

Προσωπικές αναμνήσεις: Γεννήθηκα  στα 
Άγραφα στις 12-12-45. Το 1947 με τον εμφύ-
λιο και οι πέντε οικογένειες γίναμε πρόσφυ-
γες  στην ίδια την πατρίδα μας. Πήραμε μαζί 
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μας τα λιγοστά πράγματα που είχαμε και φυ-
σικά και τα ζώα. Το ταξίδι  για το Αγρίνιο κρά-
τησε μια εβδομάδα, χειμώνας καιρός, εμένα η 
μάνα μου με είχε ζαλίγκα, το κρύο τσουχτερό 
και εάν δεν με έβλεπε η θεία Γιάνναινα (Κλε-
οπάτρα το όνομα της) ότι μελάνιασα, θα είχα 
πεθάνει. Φτάσαμε στο Καστράκι (Ματσούκι), 
τόπος άγνωστος, κατάλυμα δεν υπήρχε, φτιά-
ξαμε αχυροκαλύβες και μείναμε εκεί μέχρι το 

1950. Θυμάμαι ένα βράδυ, η θεία Αλεξάν-
δρα ήταν μπροστά στην υποτιθέμενη 

πόρτα κρατώντας ένα λυχνάρι και 
κουβέντιαζε με τη μάνα μου, με 

αποτέλεσμα να πάρει φωτιά 
και να καεί η καλύβα. Η 
ζωή ήταν δύσκολη, οι γο-
νείς μας δούλευαν στον 

κάμπο όταν έβρισκαν μεροκάματο. Εμείς τα 
μικρά παίζαμε ανέμελα. 

Κάθε εβδομάδα έρχονταν οι μαυραγορίτες 
(έμποροι) και έπαιρναν γάλα, τυρί, αυγά. Θυ-
μάμαι ότι τα αυγά τα στριφογύριζαν σε μια πέ-
τρα να δουν εάν είναι καλά, διαφορετικά δεν 
τα έπαιρναν. Αυτό μου κίνησε την περιέργεια 
και πήρα τα αυγά τα δικά μας, τα στριφογύρι-
ζα, μέχρι να χαλάσουν, προκειμένου να μην 

τα πάρουν, με απο-
τέλεσμα να τα τρώω 
εγώ, αυτό όμως δεν 
κράτησε πολύ, διότι 
η μάνα μου το κα-
τάλαβε  και το κόλ-
πο χάθηκε άδοξα. 
Τότε σκέφτηκα τη 
σύριγγα που είχε ο 
μπάρμπας Λάμπρος 
Χειλάς. Μια μέρα 
του πήρα μια σύ-
ριγγα και τρυπούσα 
τα αυγά τραβώντας 
το υλικό και ύστερα 
τα γέμιζα με νερό 
χωρίς να με κατα-
λάβουν. Ούτε αυτό 
κράτησε πολύ, διότι 

η μάνα μου, πήρε  να τηγανίσει ένα αυγό και 
ευτυχώς την πρόλαβα πριν το σπάσει στο τη-
γάνι με το βούτυρο, έτσι και το δεύτερο κόλπο 
χάλασε, (η πενία τέχνες κατεργάζεται). Μετά 
τη λήξη του εμφυλίου επιστρέψαμε στ’ Άγρα-
φα και στα Κελιά. Βρήκαμε σπίτια ερειπω-
μένα, χωράφια να έχουν φυτρώσει δένδρα, 
με αποτέλεσμα να αρχίσουμε από την αρχή 
να προσπαθούμε να τα κάνουμε χωράφια. Η 
επιβίωση ήταν δύσκολη, σπείραμε καλαμπό-
κι και λίγο σιτάρι, ευτυχώς  υπήρχε το σχέδιο 
Μάρσαλ (ΟΥΝΤΡΑ), μας έδωσαν σπόρους, 
εργαλεία για καλλιέργεια και κάποια ζώα. Ο 
πατέρας μου πήρε μια αγελάδα, ένα τσαπί, 
ένα κλαδευτήρι και ένα πριόνι.

Το κλαδευτήρι και το πριόνι υπάρχουν 
μέχρι σήμερα να θυμίζουν τα πέτρινα χρό-
νια που περάσαμε. Σχολείο δεν υπήρχε και 
κάναμε μάθημα στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου, ένας δάσκαλος για 100 μαθητές 
και οι περισσότεροι ήταν σε μεγάλη ηλικία. Ο 
πρώτος  δάσκαλος ήταν ο κ. Κόκκινος, πολύ 
αυστηρός, θυμάμαι το ξύλο που μας έδινε με 
μια βέργα από κρανιά όταν δεν είχαμε  διαβά-
σει ή όταν κάναμε αταξίες. Θυμάμαι  ότι μια 
γάτα του παπά Γιώργη πήγε να φάει το τυρί με 
αποτέλεσμα να την σκοτώσουμε πιάνοντας 
την με την πόρτα στο λαιμό. Το καλοκαίρι 
μετά το σχολείο έμενα στα Κελιά βοηθώντας 
τους γονείς μου στα χωράφια και στα ζώα. Τα 
καλαμπόκια μας τα έτρωγαν οι κίσσες  και 

έπρεπε να χτυπάμε τενεκέδες προκειμένου να 
φεύγουν, αυτό ήταν μαρτύριο για μένα. Έτσι 
έφτιαξα  με τα ελάχιστα υλικά (τσακατάρα) 
από τενεκέ και έβαλα μια φτερωτή δένοντας 
στον άξονα μικρές πέτρες και με τη δύναμη 
του αέρα  προκαλούσαν θόρυβο, με αυτό τον 
τρόπο ησύχασα να χτυπώ τον τενεκέ.»

Με αυτά προσπάθησα να σας δώσω κά-
ποιες πληροφορίες για τα Κελιά που πιθανόν 
να μην ήταν γνωστά σε όλους. Αφού λοιπόν 
περάσαμε ένα όμορφο πρωινό στην εκδρομή 
στα Κελιά, πήραμε το δρόμο της επιστροφής 
για τα Επινιανά φορτωμένοι με ρίγανη και 
κορόμηλα.
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Μετά τη 
λήξη του 
εμφυλίου 

επιστρέψαμε 
στ Άγραφα και 

στα Κελιά. Βρήκα-
με σπίτια ερειπωμένα, 
χωράφια να έχουν 
φυτρώσει δένδρα , με 
αποτέλεσμα να αρχί-
σουμε από την αρχή 
να προσπαθούμε να τα 
κάνουμε χωράφια.
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Ο εργολάβος που είχε αναλάβει τα δημοπρα-
τιθέντα έργα στο χωριό μας, τα παρέδωσε στις 
αρχές Οκτωβρίου. Έτσι ολοκληρώθηκε η τσι-
μεντόστρωση του δρόμου παραπλεύρως του 
Δημοτικού σχολείου προς τον Προφήτη Ηλία, 
στο πρόγραμμα είναι να γίνει και πλακόστρω-
ση. Επίσης ολοκληρώθηκε το έργο που περι-
μένανε πολύ καιρό οι χωριανοί μας, η τσιμεντό-
στρωση της ανηφόρας στο παλιό υδραγωγείο.

 Ο Πρόεδρος του τοπικού μας διαμερίσματος - 
Λευτέρης Αβράμπος 

Δημοτικά έργα του 
τοπικού διαμερί-
σματος Επινιανών
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Φτέρη ξακουστή και πολυτραγουδι-
σμένη Φτέρη, θεωρητικά ήταν και είναι μία απ’ τις συνοικίες των 

Επινιανών, στην πραγματικότητα όμως, ήταν ένα πανέμορ-
φο χωριό από μόνη της, με το Δημοτικό της Σχολείο, την 
Εκκλησία της Αγία Παρασκευής, καφενεία, πλατείες κ.τ.λ. 

Η Φτέρη, θεωρητικά ήταν και είναι μία απ’ 
τις συνοικίες των Επινιανών, στην πραγματι-
κότητα όμως, ήταν ένα πανέμορφο χωριό από 
μόνη της, με το Δημοτικό της Σχολείο, την 
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, καφενεία, 
πλατείες κ.τ.λ. Οι γεροντότεροι απαριθμούν 
σήμερα ότι υπήρχαν περί τα σαράντα με πενή-
ντα σπίτια στην Φτέρη μέχρι το 1960, πολλά 
από τα οποία ήταν πέτρινα και διώροφα με 
πολύ ωραία αισθητική. Επίσης πολλές βρύσες, 
νερόμυλοι, πολλά νερά, πολλά χωράφια ποτι-
στικά, πολλά  δυσπρόσιτα αλλά απέραντα λι-
βάδια και αμέτρητα βοσκοτόπια. Οι κύριες συ-
νοικίες της Φτέρης ήταν ο Πλατανιάς, η πάνω 
Βλαχοπούλα, η κάτω Βλαχοπούλα, το Κοτρό-
νι, η Λαγκάδα, το Κυρίτσι, και η Τριβάλι.

Ο Πλατανιάς ήταν το κέντρο της Φτέρης. 
Η κεντρική πλατεία με το καφενείο, το τηλε-
φωνείο, το Σχολείο και η Εκκλησιά είναι τα 
μόνα κτίρια πού σώζονται μέχρι σήμερα. Στον 
Πλατανιά υπήρχαν ωραία διώροφα πέτρινα 
σπίτια όπως, του Λάμπρου Κουτρομάνου, του 
Κωνσταντίνου Κουτρομάνου, του Γιώργου 
Ταλάντζη, κ.τ.λ., κυρίως διέμεναν, οι Κουτρο-
μαναίοι, οι Ταλαντζαίοι, οι Αναστασαίοι και οι 
Ζαρκαδαίοι. Ο Θωμάς Αναστασίου είχε το κα-
φενείο στον Πλατανιά. Δυστυχώς σήμερα, απ’ 
όλα αυτά τα σπίτια ίσα που διακρίνονται μόνο 
κάτι χαλάσματα, που με τίποτα δεν θυμίζουν 
εκείνο το μέρος, την πάλαι ποτέ πολυκοσμία 
της γειτονιάς που διηγούνται οι γεροντότεροί 
μας.

Η κάτω και πάνω Βλαχοπούλα κατοικού-
νταν κυρίως 
από Κου-

τρομαναίους.
Στο Κοτρόνι με την ομώνυμη βρύση στο 

δρόμο για την Λαγκάδα,  μένανε κυρίως οι 
Αρωνιαδαίοι και ο Σταύρος Κουτρομάνος.

Στη Λαγκάδα με τα πολλά νερά, είχαν τα 
σπίτια τους οι Αρωνιαδαίοι και ο Θόδωρος 
Αποστόλου.

Στο Κυρίτσι έμεναν κυρίως οι Ζαρκαδαίοι 
και είχαν πολύ καλό νερό απ’ την βρύση στην 
Γκούρα.

Στην Τριβάλι με τα πολλά νερά που κατα-
λήγαν στο Τριβαλόρεμα, κατοικούσαν επίσης 

πολλοί Κουτρομαναίοι. Εκεί υπήρχε για πάρα 
πολλά χρόνια ο νερόμυλος του Χρήστου Κου-
τρομάνου. Η Τριβάλι είχε πάρα πολλά χωρά-
φια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ποτι-
στικά.

Στην Φτέρη κυριαρχούν οι Κουτρομαναίοι. 
Είναι τόσα πολλά τα σόγια των Κουτρομαναίων, 

ώστε να υπάρ-

χουν πολλά ‘’νταμάρια’’ Κουτρομαναίων που 
δεν έχουν συγγενικές ρίζες μεταξύ τους και ας 
έχουν το ίδιο επίθετο. Μέχρι και παντρεμένα 
ζευγάρια απαντώνται, όπου και ο άντρας και 
η γυναίκα έχουν επίθετο Κουτρομάνου. Τα 
περισσότερα σόγια στα Επινιανά μας και όχι 
μόνο, έχουν τουλάχιστον από μια Κουτρομα-
νοπούλα στο αίμα τους. Είναι ένα στοιχείο που 
αποδεικνύει ότι οι Κουτρομαναίοι, πρέπει να 
ζούνε στην περιοχή μας, για πάρα πολλά χρό-
νια, έτσι ώστε με τις πάρα πολλές γενιές που 
πέρασαν, χάθηκε και η συγγενική σχέση μετα-
ξύ τους.

Η Φτέρη κατακλύζεται γύρω της από πολ-
λές πανέμορφες βουνοκορφές και απόκρημνα 
κορφοβούνια. Οι κυριότερες και πιο γνωστές 
κορυφογραμμές είναι το πάνω και κάτω Καυ-
κούλι, η Μελάγια 1450μ, η Κρούνα 1800μ, το 
Γιδόκαστρο 1756μ. Η Φτέρη (ή Πυραμίδα), 
είναι η ψηλότερη με υψόμετρο 2129 μ., η Πρα-
τίνα 1992μ, η Λούτσα 1600μ, με την ομώνυμη 
ορεσίβια λίμνη που έχει όλον τον χρόνο νερό, 
η Λιάκουρα 2043μ, ο Καλόγηρος 1713μ. και ο 
Αετός 1550μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι 
Φτεριώτικες βουνοκορφές είναι πασίγνωστες 
σε πάρα πολλούς ορειβατικούς συλλόγους. 
Κάθε χρόνο περπατιούνται μέχρι το Ντελιδή-
μι 2163μ., η ψηλότερη κορυφή των Αγράφων, 
πάνω απ’ το Ασπρόρεμα, είναι χαρτογραφη-
μένες και αγαπημένες πεζοπορίες για τους 
ορειβάτες από όλη την 
Ελλάδα και όχι μόνο. 

Τα Επι-

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016

Άρθρο: Γ. Κ. Χρύσανθος
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νιανά, η Φτέρη, η Μέρσια, τα Παλούκια, κ.α., 
λόγω της δυσβατότητας, της απομόνωσης, των 
κακοτράχαλων προσβάσεων, των στρατηγικά 
γεωγραφικών θέσεων τους, έπαιξαν και είχαν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην περίοδο της Εθνι-
κής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου. 
Υπάρχουν αμέτρητα περιστατικά, διηγήσεις 
και ατέλειωτες ιστορίες για αυτήν την περίοδο. 
Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι οπλαρ-
χηγοί της Επανάστασης, όπως έχουμε ξανα-
γράψει, είχαν σημαντική παρουσία στα μέρη 
μας.

Το πόσο σημαντική συνοικία ήταν η Φτέρη 
για το Χωριό μας, εξηγείται στο ότι, η πρόσβα-
ση απ’ τα Επινιανά για την Φτέρη, είχε τουλά-
χιστον τρείς διαφορετικές δια-
δρομές.

Η κεντρική διαδρομή για την Φτέρη ξεκι-
νούσε, απ’ την κεντρική πλατεία των Επινα-
νών, ανέβαινε μέσα από το δάσος (Κρί) πάνω 
απ’ το Χωριό και αριστερά μέχρι την Προύγκι, 
συνέχιζε ανεβαίνοντας μέχρι τα Πετράλωνα 
στην ράχη, μετά κατέβαινε μέχρι την Βρυσού-
λα στο σπίτι του Γιώργου Ζαρκαδούλα του Ιω-
άννη, συνέχιζε στο Διασελάκι στα κτήματα του 
Άγγελου Ζαρκάδα, κατέβαινε στο Ποτάμι στη 
γέφυρα, πέρναγε στο σπίτι του Κώστα Κου-
τρομάνου (Κωτσούλα), μετά ανηφόριζε για 
το Αμπελάκι στα κτήματα του Λάμπρου Κου-
τρομάνου, ανέβαινε μέχρι την Κουρομπλούλα 
- που υπήρχε το παλιό Νεκροταφείο της Φτέ-
ρης - και από εκεί πλέον, φαινόταν πανοραμικά 
μπροστά ο Πλατανιάς και συνέχιζε μέχρι την 
Εκκλησία. Η διαδρομή εκείνη την εποχή ήταν 
περίπου δυόμιση ώρες με τα πόδια.

Η δεύτερη διαδρομή ήταν απ’ την πλατεία 
δυτικά προς τον Αη Θανάση, εκεί έστριβε αρι-
στερά στα κτήματα των Καπλαναίων και ανη-
φόριζε προς την Απιδιά μέχρι την Βρυσούλα 
στα κτήματα του Γιώργου Αβράμπου, στη 
συνέχεια πέρναγε απέναντι στο κεραμαριό 
(κεραμιδαριό) στα κτήματα των Αβραμπαίων, 
Τσακναίων και Καπλαναίων, μετά ανηφόρι-
ζε μέχρι την Απιδιά κάτω απ’ τα σπίτια των 
Αποστολαίων - οι οποίοι ήταν τσελιγκάδες 
με πάρα πολλά πρόβατα - συνέχιζε μέχρι την 
Μέρσια στην βρύση Λαβράκι κοντά στα σπί-
τια των Γαντζουδαίων (Κατσαντωναίων) και 
των Κουτρομαναίων, εκεί κατηφόριζε μέχρι 
το ρέμα, περνώντας το ρέμα ανηφόριζε ξανά 
μέχρι το εικόνισμα στο διάσελο, κατηφόριζε 
στα Προσήλια και διέσχιζε το Τριβαλόρεμα 

προς την Τριβάλι κάτω απ’ τα σπίτια των Κου-
τρομαναίων και απέναντι απ’ τα κτήματα των 
Κουτρομαναίων (Καταραχαίων), έβγαινε στη 
‘’Ντχάλι’’ και πήγαινε αριστερά προς την Βλα-
χοπούλα. Αυτή η διαδρομή ήταν τρείς ώρες με 
τα πόδια.

Η τρίτη διαδρομή ήταν Επινιανά - Δροσέ-
λα - Έλατος - Φουκαριάτσα - Ριζά - Σιλίστα - 
Αντώνη - Λούτσα - Σκάλα -  γέφυρα -  Σούρλο 
- Ταλαντζέικα - Πλατανιάς.

Από τις παραπάνω παλιές διαδρομές για 
την Φτέρη, σήμερα δυστυχώς δεν είναι κα-
μία προσβάσιμη! Κάποια τμήματα αυτών των 
διαδρομών που χρησιμοποιούνται απ’ τους 
κτηνοτρόφους, ή τους κυνηγούς ή τους πεζο-
πόρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ολο-
κληρωμένη καθαρή προσβάσιμη διαδρομή, 
ώστε να μπορεί κάποιος πεζοπόρος να την 
περπατήσει, δυστυχώς δεν υφίσταται! 

Μπορούν όμως να γίνουν προσπελάσιμες 
όλες οι διαδρομές, αρκεί να καθαριστούν τα 
μονοπάτια και να συντηρηθούν τα τμήματα 
που έχουν υποστεί ζημιές. Προϋπόθεση είναι 
η οργάνωση, το ενδιαφέρον, η συνεισφορά και 
η εθελοντική εργασία από όλους ή τους περισ-
σότερους από εμάς τους Πιγγιανίτες και τους 
Φίλους των Επινιανών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε χρόνο στην 
Φτέρη, της Αγίας Παρασκευής γίνεται μεγά-
λο πανηγύρι και αξίζει κάποιος να παραβρε-
θεί, όχι μόνο γιατί θα περάσει πανέμορφα στο 
Φτεριώτικο γλέντι, αλλά θα ζήσει μια απερί-
γραπτη εμπειρία διαδρομής μέσα στα βουνά, 
τα οροπέδια, τα δάση και τις Φτεριώτικες βου-
νοκορφές!

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016
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Μια πάρα πολύ καλή εργα-
σία έκανε το καλοκαίρι που μας 
πέρασε ο νεαρός συγχωριανός 
μας Άγγελος Ζαρκαδούλας, γιός 
του Λάμπρου, που κατοικεί μόνιμα 
στο Λονδίνο. Στην καθιερωμένη καλο-
καιρινή του επίσκεψη με τους γονείς του 
στα Επινιανά έφερε και ένα drone, δηλαδή 
ένα μηχάνημα που πετάει και βιντεοσκοπεί 
από ψηλά ενώ χειρίζεται ασύρματα από το 
έδαφος.

Τράβηξε λοιπόν ο Άγγελος πολύ ωραία 
πλάνα των Επινιανών από τα οποία μοντάρι-
σε ένα video διαρκείας 4,5 λεπτών περίπου, 
το οποίο έχει αναρτήσει στο youtube. Όσοι 
επιθυμούν να δουν αυτό το  θαυμάσιο video, 
πρέπει να το αναζητήσουν στο youtube με τα 
παρακάτω στοιχεία: «Epiniana From the Air 
/ DJI Phantom 3 Professional»

Ήδη πάρα πολλοί επισκέπτες έχουν δει το 
video αυτό, το οποίο έγινε γνωστό μέσα από 
το facebook από τη σελίδα που έχει φτιάξει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών. Μάλιστα 
το δημοσίευσε και η ηλεκτρονική εφημερίδα 
Prasia on line με πολύ θετικά σχόλια. 

Συγχαίρουμε τον Άγγελο για την εξαίρετη 
δουλειά που έκανε, που προβάλλει τα Επι-
νιανά ευρύτερα και ελπίζουμε να συνεχίσει 
αυτή την προσπάθεια  προβάλλοντας και άλ-
λες ομορφιές από την ευρύτερη περιοχή των 
Επινιανών και των Αγράφων γενικότερα, που 
είναι πάρα πολλές.

Τα Επινιανά από τον αέρα

Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Η καλοκαιρινή 
μας πεζοπορία 
στη Φτέρη

Φέτος, η πεζοπορία που συγκέντρωσε την 
μεγαλύτερη συμμετοχή, ήταν για την Φτέρη. 
Ξεκινήσαμε τριάντα τρία άτομα από την πλα-
τεία και μεταβήκαμε με τα αυτοκίνητα στην 
Μέρσια απ’ όπου και ξεκίνησε η πεζοπορία. 
Πήραμε το μονοπάτι που περνά μπροστά από 
τη στάνη του καλόκαρδου Στέφανου Αβρά-
μπου και αφού τον χαιρετήσαμε και πήραμε 
τις πρώτες οδηγίες, τραβερσάραμε κατηφορι-
κά και δεξιά μέχρι το ρέμα. Αρχικά σημαδέψα-
με την πορεία μας προς τον απέναντι διάσελο 
και συγκεκριμένα προς το μοναδικό δέντρο 
που υπάρχει εκεί με στρογγυλή φυλλωσιά, 
την επονομαζόμενη τοποθεσία κάτω Καυκού-
λι. 

Δυστυχώς, από το ρέμα μέχρι το στρογγυ-
λό δέντρο δεν υπάρχει κα-
θαρό μονοπάτι και λόγω 
του ότι δεν είναι εύκολη 
η πρόσβαση, είχαμε τις 
πρώτες απώλειες... Ήδη 
στην αρχή της διαδρομής 
εγκατέλειψαν τα πρώ-
τα γυναικόπαιδα με δυο 
άντρες συνοδούς - οχτώ 
τον αριθμό - και στην μέση 
της διαδρομής μια ακόμα 
οικογένεια τριών ατόμων.  
Οι υπόλοιποι είκοσι δύο 
συνεχίσαμε την πορεία 
μας, όπου, αφού φτάσα-

με στο κάτω Καυκούλι βρήκαμε το μονοπάτι! 
Κατεβήκαμε μέχρι την Βρύση, στη θέση Με-
λάγια και από εκεί συνεχίσαμε μια απότομη 
κατηφόρα μέχρι που αριστερά μας υπήρχε 
ένας τεράστιος βράχος. Στη συνέχεια πορευ-
τήκαμε κατηφορικά και δεξιά προς το επόμενο 
ρέμα. Φτάνοντας στο ρέμα, κατευθυνθήκαμε 
ανηφορικά και δεξιά μέσα από την σάρα στο 
μονοπάτι και βγήκαμε στην Τριβάλι. Από εκεί 
και πέρα φτάσαμε εύκολα στην κάτω Βλαχο-
πούλα, στο σπίτι του Βάλια Κουτρομάνου.

Ο πρώτος από την παρέα μας, που πάτησε το 
πόδι του στη Φτέρη και με διαφορά τεσσάρων 
ωρών περίπου από τους υπόλοιπους.... ήταν ο 
Γάκιας!!! Η ανταμοιβή μας γι’ αυτή τη δύσκο-
λη διαδρομή ήταν η πολύ θερμή υποδοχή των 
Φτεριωτών που μας περίμεναν με στρωμένο 
τραπέζι με ψητό κατσικάκι, φρεσκοψημένες 
κολοκυθόπιτες, μυρωδάτες χορτόπιτες, φρέ-
σκο τυρί, γευστικότατο τσαλαφούτι κ.τ.λ. κ.τ.λ. 
Μπράβο τους, μας πρόσφεραν μια παραδοσι-
ακή ΦΤΕΡΙΩΡΙΚΗ φιλοξενία!!  Τους ευχα-
ριστούμε μέσα από την καρδιά μας.... το μόνο 
κακό ήταν... ότι είχαμε και επιστροφή!

Επιφυλασσόμαστε του χρόνου να οργανω-
θούμε έτσι, ώστε να καταφέρουμε να καθα-
ρίσουμε και να επισκευάσουμε τα δύσκολα 
σημεία του μονοπατιού, για να μπορέσουν να 
ολοκληρώσουν και οι οπισθοχωρούντες και 
όσοι ακόμα ενδιαφέρονται, την όμορφη αυτή 
διαδρομή!

Άρθρο: Δ.Σ.
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Το περιφερειακό συμβούλιο Στ. Ελλάδας
Μία ιστορική τακτική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλά-
δας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 
χωριό Άγραφα την 1η Αυγούστου 2016.

Η εισήγηση για την πραγματοποίηση αυ-
τής της συνεδρίασης στα Άγραφα, έγινε από 
τον περιφερειακό σύμβουλο Ευρυτανίας κ. 
Λάμπρο Τσιτσάνη προς τον Περιφερειάρχη 
κ. Κων/νο Μπακογιάννη, ο οποίος απεδέ-
χθη την πρόταση. Την οργάνωση αυτής της 

συνεδρίασης και την φιλοξενία των συμμε-
τεχόντων στο Συμβούλιο επιμελήθηκε ο Δή-
μος Αγράφων με απόλυτη επιτυχία. Όλοι οι 
ξενώνες της περιοχής ήταν κατάμεστοι από 
επισκέπτες από όλους τους νομούς της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Η συνεδρίαση 
έλαβε χώρα στον ανοικτό χώρο της πλατείας 
μπροστά από το παλιό Δημαρχείο Αγράφων, 
ο οποίος είχε κατάλληλα διαμορφωθεί με 

στεγασμένο τμήμα αλλά και με την δυνατό-
τητα άνετης παρακολούθησης των εργασιών 
του συμβουλίου από επισκέπτες από όλα τα 
χωριά των Αγράφων αλλά και από αλλού.   

Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Καρπε-
νησίου κ.κ. Γεώργιος, ο Περιφερειάρχης κ. 
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Βουλευτής 
Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώρ-
γος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκος Χαρ-

δαλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας 
κ. Αριστείδης Τασιός, ο Δήμαρχος Αγρά-
φων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο Δήμαρ-
χος Καρπενησίου κ. Νικόλαος Σουλιώτης, 
πάρα πολλοί εκπρόσωποι του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και συλ-
λόγων της περιοχής. Φυσικά παρέστησαν 
και μέλη του ΔΣ του συλλόγου Επινιανών 

αλλά και πολλοί κάτοικοι. Ο κ. Μπακογιάν-
νης κατά τον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων 
ευχαρίστησε το Δήμαρχο κ. Μπαμπαλή για 
την συνεργασία τους και χαρακτήρισε τα 
Άγραφα περήφανα αλλά και τόσο αδικημέ-
να. Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την 
Περιφέρεια και η εξάλειψη των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής ο οποί-
ος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τό-
νισε τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής μιας 
τέτοιας συνεδρίασης στα ιστορικά Άγραφα, 
που αποτελεί ιστορικό γεγονός. Μέσα από 
την ομιλία του ο κ. Μπαμπαλής έδωσε την 
ευκαιρία στους περιφερειακούς Συμβούλους 
να γνωρίσουν το Δήμο Αγράφων, να κατα-
νοήσουν και να καταγράψουν τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σε όλες τις 
βασικές του υποδομές.

Τα σημαντικότερα θέματα που έθιξε ο 
Δήμαρχος Αγράφων ήταν οι ελλείψεις σε 
έργα υποδομών και κύρια στην οδοποιία, 
στην υγεία κλπ, η αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου του Δήμου, προβολή της περιοχής 
και αξιοποίηση των θρησκευτικών μνημείων 
κλπ. Προ ημερησίας διατάξεως έγινε ενη-
μέρωση και ανοικτή συζήτηση επί θεμάτων 
που αφορούν στο Δήμο Αγράφων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τα-
σιός υποσχέθηκε ότι όλα τα οδικά έργα που 
έχουν εξαγγελθεί στην περιοχή του τέως Δή-
μου Αγράφων θα ολοκληρωθούν στην προ-
σεχή διετία. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασί-
ες στο τμήμα διασταύρωση Αγράφων μέχρι 
Παλιοκαρυά και στον κεντρικό οδικό άξονα 
από Βαρβαριάδα μέχρι Άγραφα φέτος θα 
ασφαλτοστρωθούν 6 χιλιόμετρα. Ακολούθη-
σαν τοποθετήσεις  του Βουλευτή Ευρυτανίας 
κ. Κοντογεώργου, εκπροσώπων συλλόγων, 
φορέων και δημοτών, των αρχηγών των πε-
ριφερειακών παρατάξεων και η συνεδρίαση 
έκλεισε με τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης.

Κατά την άποψη μας το πιο σημαντικό από 
αυτή την ιστορική συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού συμβουλίου στα Άγραφα είναι ότι 
όλοι οι συμμετέχοντες είδαν από κοντά τα 
προβλήματα που απασχολούν την περιοχή 
αλλά και γνώρισαν την ομορφιά της περιο-
χής. Πιστεύουμε ότι με δεδομένη  την αγάπη 
του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη 
για την περιοχή αλλά και την βοήθεια των 
υπολοίπων θα μπορέσουν τα χωριά μας να 
βγουν από την απομόνωση και να μπουν σε 
φάση ανάπτυξης. 
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Γράμματα αναγνωστών

 Σάββατο πρωί Αυγούστου, 
ανασαίνω το δροσερό, πρωινό 
αεράκι καθισμένη στην βεράντα 
του σπιτιού μας στα Επινιανά. Στα 
πόδια μου, έτοιμο το σακίδιο, από 
το εσωτερικό του σπιτιού φτάνουν 
οι ήχοι από την απαραίτητη προ-
ετοιμασία των υπολοίπων, ανά-
κατοι με τα πρώτα κελαηδίσματα 
των πουλιών, κλείνω τα μάτια για 
να κλέψω, λίγες ακόμη στιγμές ξε-
κούρασης, πριν ξεκινήσουμε για 
το ποτάμι.

Η μυρωδιά του καμένου ξύλου 
με ξαφνιάζει. Ακολουθώντας τη 
μύτη μου βρίσκω την γιαγιά να 
ετοιμάζει τον ξυλόφουρνο. Με 
κοιτάει όλο απορία και με ρωτάει, 
με τον τρυφερά αυστηρό τόνο της, πως και απο-
φάσισα να αφήσω το κρεβάτι τόσο νωρίς.

Γεμάτη από ενθουσιασμό και προσμονή, της 
αποκαλύπτω ότι σκοπεύουμε να διασχίσουμε 
τον Αγραφιώτη για να φτάσουμε ως το πέρασμα 
της Άπατης. Τον αρχικά περιπαικτικό τόνο της, 
διαδέχτηκε ο φόβος ανάκατος με θυμό, όταν 
σχεδόν μου ούρλιαξε: «Τι χαλεύετε αυτού κάτω 
παιδάκι μου». Το γεμάτο απορία πρόσωπό μου 
φαίνεται ότι γλύκανε τον τρόπο της όταν άρχισε 
να μου διηγείται, υπό πόσο αντίξοες συνθήκες 
και πόσες φορές χρειάστηκε να περάσουν αυτή 
και ο παππούς μου το ποτάμι από ανάγκη. Τα 
μάτια της βούρκωσαν από συγκίνηση, όταν μου 
μίλησε για συντοπίτες τους που τραυματίστη-
καν, ή ακόμα και έχασαν  την ζωή τους από κατο-
λισθήσεις. Οι αναμνήσεις που μοιράστηκε μαζί 
μου, τη δικαιολόγησαν αμέσως στο μυαλό μου, 
γιατί εκείνη δεν μπορούσε να συμμεριστεί τον 
ενθουσιασμό μου και να δει την διαδρομή που 
θα κάναμε ως διασκέδαση.

Ήταν η πρώτη φορά που αναλογίστηκα και 
συνειδητοποίησα πως τα όμορφα μονοπάτια τα 
οποία τόσο πρόθυμα μαζευόμαστε όλοι για να δι-
ασχίσουμε, κρύβουν μία ιστορία. Διαμορφώθη-
καν με μόχθο και μεράκι, για να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Σχεδόν 
ανατρίχιασα από συγκίνηση στην σκέψη πως, 
στις ίδιες πέτρες που ανάλαφρα περιδιαβαίνω, 
απολαμβάνοντας να ανασαίνω την νοτισμένη γη 
και να θαυμάζω τα ελατοδάση, που απλώνονται 
μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, πάτησαν και οι 
παππούδες και οι προπαππούδες υπό εντελώς 
διαφορετικές συνθήκες. Συνήθως συνοδεύο-
ντας φορτωμένα ζώα ή ακόμη φορτωμένοι και 

οι ίδιοι με πράγματα, πολλές φορές ακόμη και 
με χιόνι ή βροχή, υπό αντίξοες και επικίνδυνες 
καιρικές συνθήκες. Ακόμα περισσότερο συγκι-
νήθηκα όταν πληροφορήθηκα από τον ίδιο μου 
τον παππού, ότι έλαβε μέρος στις εργασίες για 
την κατασκευή του μονοπατιού, που συνδέει  τα 
Επινιανά με το Ασπρόρεμα. Χρειάστηκε μάλι-
στα, όπως μου είπε, να εργαστεί ακόμα και  κρε-
μασμένος με σχοινιά από τους βράχους. Πόσο 

μαγικά και συγκινητικά μπορεί το παρόν να 
συνδέεται με το παρελθόν! Πως ένας όμορφος 
περίπατος, σε συνδυασμό με τις διηγήσεις ενός 
μεγαλύτερου, μπορεί να σε μεταφέρει στο κλίμα 
μίας άλλης εποχής. Αναλογιζόμενη όλα αυτά, 
καταλήγω για ακόμη μία φορά στο συμπέρα-
σμα, πως έχουν δίκιο όσοι λένε πως έναν τόπο 
τον γνωρίζεις, πραγματικά, μόνο αν τον περπα-
τήσεις...

Έναν τόπο τον γνωρίζεις μόνο αν τον περπατήσεις

15

Κείμενο:  Κατερίνα Μάμαλη
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Το Δ.Σ. δημοσιεύει κάθε τεύχος τις συνδρομές η χορηγίες που έλαβε στο διάστημα του τριμήνου.  Αυτό γίνεται για λόγους ενημέρωσης των μελών στα 
πλαίσια της διαφάνειαςα των οικονομικών του συλλόγου.  Λόγω περιορισμένου χώρου των συνδρομών, οι συνδρομές που καταβλήθηκαν μετά 
τις 15/08/2016 θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος. 

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016

Κατάσταση χορηγιών & συνδρομών στο σύλλογο από 03.06 εώς 15.08
α/α Ονοματεπώνυμο €

1 Κουτρουμάνος Αντώνιος 20

2 Καπλάνης Παναγιώτης 50
3 Παπαχαράλαμπος Θέμης 20

4 Ζαρκαδούλας Πέτρος 20

5 Αποστόλου Χρήστος του Μιχαήλ 20

6 Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Ηλία 30

7 Κουτρουμάνος Θωμάς 20

8 Κουτρουμάνου Ναταλία 20
9 Κουτρουμάνος Γεώργιος του Σπύρου 20

10 Αβράμπος Χαράλαμπος 20

11 Ιωάννου Γεώργιος Γάκιας 130

12 Αβράμπος Ελευθέριος 20

13 Τζέλας Αθανάσιος 20

14 Γατζούδης Χρήστος του Λάμπρου 20

15 Γατζούδης Γεώργιος του Βασιλείου 20

16 Αβράμπος Νικόλαος του Χαράλαμπου 10

17 Χρύσανθος Χρήστος του Κλεομένη 20

18 Κουτρουμάνος Στέφανος 20

19 Κουτρουμάνος Χρήστος του Επαμεινώντα 20

20 Αβράμπος Σταύρος 20

21 Ζαρκαδούλας Γεώργιος του Άγγελου 20

22 Ταλαντζής Ηλίας 20

23 Κουτρουμάνος Λάμπρος του Γεωργίου 20

24 Κουτρουμάνος Βασίλειος του Παναγιώτη 50

25 Κουτρουμάνος Παναγιώτης του Λάζαρου 20

26 Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος του Σπύρου 50

27 Κουτρουμάνος Σπύρος του Κωνσταντίνου 20

28 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος 20

29 Αβράμπος Γεώργιος του Ταξιάρχη 50

30 Λαθήρα Δήμητρα 20

31 Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 50

32 Ζαρκαδούλας Ηλίας του Όθωνα 20

33 Ζαρκαδούλας ΠΚΛ ΟΕ 20

α/α Ονοματεπώνυμο €

34 Κουτρουμάνος Κωνστανίνος του Επαμεινώνδα 10
35 Ποριτσάνος Χρήστος 20
36 Κουτρουμάνου Ελένη 20

37 Κουτρουμάνος Βασίλειος του Ιωάννη 10

38 Καυκάς Νικόλαος 150

39 Μάμαλης Παναγιώτης 20

40 Δ. Μάμαλης & ΣΙΑ 20
41 Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου 50
42 Ζαρκαδούλας Αριστείδης 20

43 Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Άγγελου 20

44 Ζαρκαδούλας Παναγιώτης του Άγγελου 20

45 Ζιώγας Γεώργιος του Ηλία 20

46 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Άγγελου 20

47 Αποστόλου Βασίλειος 50

48 Σκλαπάνης Χρήστος 10

49 Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κωνσταντίνου 30

50 Ζαρκάδας Δημήτριος του Δημητρίου 20

51 Ζαρκάδας Δημήτριος του Αντρέα 10

52 Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος του Στέφανου 20

53 Γαντζούδης Κωνσταντίνος του βελισσαρίου 50

54 Μαλαματάς Παναγιώτης 15

55 Ντάλης Παναγιώτης 10

56 Ζαρκαδούλας Απόστολος του Ηλία 40

57 Σχισμένος Κωνσταντίνος 15

58 Γαντζούδης Άρης του Κωνσταντίνου 20

59 Δημόπουλος Ζήσης 10

60 Γαντζούδη Έφη του Κωνσταντίνου 10

61 Χρύσανθος Σωτήριος του Πέτρου 20

62 Αβράμπος Στέργιος 20

63 Σκλαπάνης Γεώργιος του Θωμά 20

64 Γαντζούδης Λάμπρος του Βελισσαρίου 10

65 Ζιώγας Ευάγγελος του Δημητρίου 40

66 Μαρινοπούλου Παναγιώτα 10
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697 2330058

BESTmarket
www.best-market.gr

Παναγιώτης & Λάµπρος 
Ζαρκαδούλας Ο.Ε

Λ. Αθηνών Αλίαρτος
22680 29022   fax 22680 23317
best.marketaliartow@yahoo.gr

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Η  Ράνια Κων. Γαντζούδη πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ο Μενέλαος Γ. Χρύσανθος επέτυχε στο Οικονομικό Παν. Αθηνών.
Επειδή δεν έχουμε πλήρη γνώση των παιδιών συγχωριανών μας 

που επέτυχαν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές παρακαλούμε τους 
γονείς, να μας γνωρίσουν όλους τους επιτυχόντες. Επιθυμία του ΔΣ 
είναι να βραβεύσει όλους τους επιτυχόντες σε κάποια προσεχή εκδή-
λωση. Συγχαίρουμε όλους τους επιτυχόντες και τους ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία.

Αλλά και τα παιδιά που δεν πέτυχαν  σε κάποια σχολή δεν πρέπει 
να απογοητεύονται αλλά να στραφούν  σε άλλους τομείς που έχουν 
κλίση και να ασχοληθούν με ζήλο σε ότι επιλέξουν.

Έφυγαν από τη ζωήΕπιτυχίες σε πανεπιστήμια

Τεύχος #8 Φθινόπωρο 2016

Απεβίωσε στα Άγραφα η Γαντζούδη Μαρία Βασιλική. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία έγινε την επομένη στον Άγιο Γεώργιο Επινιανών παρου-
σία πλήθους κόσμου και του Δήμαρχου Αγράφων.

Απεβίωσε στην Αθήνα ο Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου. Η κη-
δεία έγινε στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου.

Απεβίωσε στην Πέτρα Αλιάρτου ο Αποστόλου Λάμπρος του Κων/νου.
Απεβίωσε στο Λεσίνι Μεσολογγίου ο Χρύσανθος Θεόδωρος του Δημ.
Απεβίωσε στην Αθήνα η Χρύσανθου Βασιλική. Η νεκρώσιμη ακο-

λουθία  έγινε στον Άγιο Γεώργιο Επινιανών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια στους 
οικείους τους.

Αποτελέσματα γενικής συνέλευσης

1. Γεώργιος Χρύσανθος του Κλεομένη Πρόεδρος 697 3774961

2. Παντελής Κουτρομάνος του Επαμεινώνδα Αντιπρόεδρος 697 2038171

3. Λάμπρος Ζαρκαδούλας του Κωνσταντίνου Γεν. Γραμματέας 694 7777992

4. Κωνσταντίνος Ζαρκαδούλας του Γεωργίου Ταμίας 694 4629653

5. Ράνια Σταμούλη του Κωνσταντίνου Έφορος 697 2925034

6. Κωνσταντίνος Κουτρομάνος του Σπύρου Μέλος 697 7086028

7. Γεώργιος Σκλαπάνης του Θωμά Μέλος 698 4874460

8. Όθωνας Ζαρκαδούλας του Ηλία Μέλος 697 3003093

9. Πάνος Κουτρομάνος του Γεωργίου Μέλος 697 6443672

Συνεκλήθη  το καλοκαίρι, η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, στην αίθουσα του Συλλόγου στα Επινιανά Ευρυτανίας. Έγινε 
ο απολογισμός του έργου του απερχομένου Δ.Σ.,  ο οικονομικός Απολογισμός της προηγούμενης θητείας,  οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ. 
Σ. και της νέας εξελεγκτικής επιτροπής. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την επόμενη διετία είναι:

1. Σωτήρης Χρύσανθος του Πέτρου 697 4406803

2. Κώστας Κουτρομάνος του Γεωργίου 697 4732534

3. Γιώργος Αβράμπος του Θεόδωρου 694 5332230

Επίσης η Γ.Σ. εξέλεξε τη νέα εξελεγκτική επιτροπή για την προσεχή ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου, η οποία αποτελείται από τους:

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΣ (Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων) ορίζονται τα πρώτα πέντε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.
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